
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ 
V/v hướng dẫn điều chỉnh thay đổi 

nguyện vọng tuyển sinh và lịch công tác 

kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 

Đà Nẵng, ngày      tháng 9 năm 2020 

    

Kính gửi:   

    - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

    - Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên. 
 

Thực hiện Công văn số 3129/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT đợt 2 năm 2020; Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ 

GDĐT về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển 

sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục Mầm non năm 2020; Công văn số 

3407/BGDĐT-GDĐH ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác 

tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục Mầm non 

năm 2020, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị, trường học một số nội dung như sau: 

1. Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 

Căn cứ vào lịch tuyển sinh được điều chỉnh tại Phụ lục Công văn này, các đơn 

vị, trường học hướng dẫn thí sinh nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét 

tuyển (ĐKXT) sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thí sinh chỉ thực hiện 

điều chỉnh 01 lần và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc 

bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.  

- Các trường THPT, trung tâm GDTX hướng dẫn thí sinh vào trang thông tin 

điện tử của các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng để tham khảo thông tin tuyển sinh, 

tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và mở các phòng máy tính có kết nối Internet để thí 

sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến. Lưu ý: không làm thay 

việc điều chỉnh nguyện vọng cho thí sinh, yêu cầu thí sinh phải tuyệt đối bảo mật 

tài khoản. 

- Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để 

điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều 

chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển ban đầu khi đăng 

ký dự thi (ĐKDT). Thí sinh phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều chỉnh. 

- Hướng dẫn thí sinh nếu có sai sót về khu vực, đối tượng cần điều chỉnh thì 

bắt buộc phải sử dụng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT để điều chỉnh và nộp 

tại Điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT để cán bộ điểm tiếp nhận nhập lên hệ thống phần 

mềm quản lý thi của Bộ GDĐT. 
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- Đối với các trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so 

với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, các điểm tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thí 

sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu và thu phí đối với số nguyện vọng tăng 

thêm (30.000 đồng/nguyện vọng).  

- Ngay khi nhận được phiếu đề nghị điều chỉnh của thí sinh, cán bộ thu nhận 

hồ sơ phải thực hiện việc nhập thông tin thay đổi nguyện vọng lên hệ thống quản 

lý thi, đồng thời in phiếu xác nhận nội dung điều chỉnh nguyện vọng sau khi đã 

nhập lên hệ thống và yêu cầu thí sinh kiểm tra, ký xác nhận lại thông tin đã điều 

chỉnh (đảm bảo nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh 

được nhập lên Hệ thống).  

- Lưu ý: Đối với các thí sinh có yêu cầu Phúc khảo bài thi, các Điểm tiếp nhận 

hồ sơ thông báo cho thí sinh biết và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có 

điểm phúc khảo. 

- Tất cả các công việc về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT phải kết thúc trước 

17h00 ngày 30/9/2020. Trong trường hợp vướng mắc liên hệ số điện thoại 

0868310868; 024.38692392 hoặc email:pvluong@moet.gov.vn để được hỗ trợ. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét 

tuyển trực tuyến và phiếu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng gửi đính kèm.  

2. Hướng dẫn thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ THỰC HÀNH THỬ 

NGHIỆM điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 

Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 13/9/2020, Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để 

thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh. Đề nghị các điểm tiếp nhận hồ sơ 

thông báo cho thí sinh đồng thời cán bộ phụ trách phần mềm quản lý thi tham gia 

thực hành. Lưu ý, đây chỉ là giai đoạn chạy thử nghiệm phần mềm giúp thí sinh, 

điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Kết quả 

thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên phần mềm quản lý 

thi sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.  Hệ thống sẽ làm lại mới 

(Reset) để thực sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 19/9/2020. 

3. Lịch điều chỉnh công tác tuyển sinh và công tác xét công nhận tốt nghiệp 

theo phụ lục đính kèm. 

4. Các Điểm tiếp nhận hồ sơ lưu ý thực hiện đúng các quy định về phòng 

chống dịch trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký điều chỉnh nguyện vọng, phúc 

khảo bài thi, ... 

5. Các điểm thu nhận hồ sơ căn cứ vào lịch công tác đã được điều chỉnh tại 

Phụ lục của Công văn này để thực hiện các công việc phục vụ công tác tuyển sinh 

trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục Mầm non năm 2020 
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và công tác xét công nhận tốt nghiệp năm 2020. Các nội dung thực hiện theo đúng 

các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường 

học tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề 

xuất, báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (phòng CNTT-KT&KĐCLGD, số điện thoại: 

0236.3818849) để được hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng GDTrH, GDTX-CN&ĐH; 

- Lưu VT, CNTT-KT&KĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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LỊCH THAY ĐỔI CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ XÉT CÔNG NHẬN  

TỐT NGHIỆP NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày     /9/2020   

của Sở GDĐT) 

TT Nội dung công tác 
Thời gian 

thực hiện cũ 

Thời gian được 

điều chỉnh 

1  Các đơn vị nộp về Sở GDĐT hồ sơ và tờ trình 

đề nghị đặc cách (nếu có), phòng CNTT-

KT&KĐ nhận tại tầng 21, số 24 Trần Phú. 

Trước ngày 18/8 Trước ngày 12/9 

2  Công bố kết quả thi Ngày 27/8 Ngày 16/9 

3  ĐV. ĐKDT nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ 

ngày công bố kết quả thi, nhập vào phần mềm 

QLT ngay khi nhận được đơn phúc khảo. ĐV. 

ĐKDT nộp về Sở danh sách thí sinh đề nghị 

phúc khảo (có ký và đóng dấu đỏ) kèm theo 

đơn phúc khảo của thí sinh. 

 Từ ngày 27/8 

đến ngày 05/9 

Từ ngày 16/9 đến 

hết ngày 22/9 

4  Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ 

bộ. 

Chậm nhất ngày 

30/8 

Chậm nhất ngày 

18/9 

5  Các trường ĐH, CĐ cập nhật danh sách trúng 

tuyển và xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu 

của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT 

đối với các thí sinh xét tuyển thắng; các thí sinh 

xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của 

nhà trường, thí sinh theo dõi kết quả xét tuyển 

thẳng trên trang thông tin tuyển sinh của trường 

ĐH, CĐ. 

 

Trước ngày 15/9 

đối với các đợt 

tuyển sinh đã xác 

nhận nhập học 

trước ngày 10/9 

6  Các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức 

điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin 

điện tử của trường 

Dự kiến trước 

ngày  08/9 

Trước ngày 18/9 

7  ĐV. ĐKDT nộp dữ liệu phúc khảo cho sở 

GDĐT, Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo 

cho Hội đồng thi 

Chậm nhất ngày 

07/9/2020 
Trong ngày 23/9 

8  Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả 

học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) 

cho thí sinh. 

Chậm nhất ngày 

04/9/2020 

Chậm nhất ngày 

25/9 

9  Sở GD&ĐT in và gửi Giấy chứng nhận kết quả 

thi cho thí sinh. 

Chậm nhất ngày 

04/9/2020 

Chậm nhất ngày 

25/9 

10  Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT theo phương thức trực tuyến 

Dự kiến từ ngày 

09/9 đến 17 giờ 

00 ngày 16/9 

Từ ngày 19/9 đến 

17h00 ngày 25/9 th
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TT Nội dung công tác 
Thời gian 

thực hiện cũ 

Thời gian được 

điều chỉnh 

11  Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT bằng phiếu ĐKXT, nộp phiếu tại ĐV. 

ĐKDT; ĐV. ĐKDT cập nhật nội dung điều 

chỉnh nguyện vọng lên phần mềm QLT và in 

phiếu cho thí sinh ký xác nhận. 

Dự kiến từ ngày 

09/9 đến 17 giờ 

00 ngày 18/9 

Từ ngày 19/9 

đến 17h00 ngày 

27/9 

12  Tổ chức phúc khảo bài thi. Hoàn thành 

chậm nhất 

20/9/2020 

Hoàn thành 

chậm nhất 28/9 

13  Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ 

áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT bằng phiếu) 

Dự kiến trước 17 

giờ 00’ ngày 20/9 

Trước 17h00 

ngày 29/9 

14  ĐV. ĐKDT hoàn thành việc cập nhật thông tin 

về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí 

sinh vào phần mềm QLT của Bộ GD&ĐT 

Dự kiến trước 17 

giờ 00’ ngày 21/9 

Trước 17h00 

ngày 30/9 

15  Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp 

THPT sau phúc khảo 
Chậm nhất ngày 

23/9 

Hoàn thành 

chậm nhất ngày 

30/9 

16  Sở GD&ĐT cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi 

báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT 

chính thức về Cục QLCL 

Chậm nhất ngày 

25/9/2020 

Hoàn thành 

chậm nhất ngày 

30/9 

17  Các trường ĐH, CĐ công bố kết quả trúng tuyển 

đợt 1 

Dự kiến trước 17 

giờ 00’ ngày 

27/9 

Trước 17h00 

ngày 05/10 

18  Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt 

nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ 

GDĐT 

Chậm nhất ngày 

30/9/2020 

Hoàn thành 

chậm nhất ngày 

30/9 

19  Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 Dự kiến trước 17 

giờ 00’ ngày 

03/10 (tính theo 

dấu bưu điện) 

Trước 17h00 

ngày 10/10 (tính 

theo dấu bưu 

điện) 

20  Các trường ĐH, CĐ cập nhật thông tin thí sinh 

xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng 

thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

Dự kiến trước 17 

giờ 00 ngày 

07/10 

Trước 17h00 

ngày 14/10 

21  Các trường ĐH, CĐ xét tuyển các đợt tiếp theo 

và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và 

nhập học theo quy định. 

Từ tháng 8 đến 

tháng 12 năm 

2020 

Từ tháng 8 đến 

tháng 12 năm 

2020 
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